BRONLAAK ZOEKT EEN

Roosterplanner

24 uur per week

Je bent een expert in plannen en daarbij heb je ook affiniteit met bewoners met een
verstandelijke beperking!
Wat ga je doen als Roosterplanner?
Als medewerker van het planbureau stel je samen met je collega’s het dienstrooster
samen voor diverse roostereenheden binnen de afgesproken ruimte. Tevens plan je
cursussen, trainingen en therapieën en draag je zorg voor de planning van MDO’s en
diverse overleggen. Hierbij bewaak je de toepassing van wet- en regelgeving en je
adviseert het locatiemanagement in het effectief en efficiënt inzetten van de
beschikbare capaciteit. Je bent alert op knelpunten en draagt actief bij aan het
oplossen daarvan.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie in een inspirerende en waarden gedreven organisatie. Een
verantwoordelijke rol waarin je veel verschillende talenten kwijt kunt en die je ook de
mogelijkheid biedt voor persoonlijke ontwikkeling. De functie is conform CAO GHZ
ingeschaald in FWG 40 met minimaal € 1.963,-- en maximaal € 2.902,-- bruto per
maand bij een fulltime dienstverband. Verder bieden we je goede secundatire
arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuikering.
Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor één jaar met perspectief op een
overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Wat vragen wij van jou?
Wij vragen een afgeronde opleiding op minimaal niveau 4 en ervaring als planner.
Het is een pré als je ervaring hebt met de planningssoftware Monaco. Je hebt het
talent om soepel om te gaan met complexe planningsvraagstukken, bent analytisch en
hebt gevoel en tact bij verschillende belangen.
Interesse?
Dan nodigen wij je van harte uit om je interesse kenbaar te maken. Clustermanager
Peter van der Eijk ziet je motivatie en C.V. graag uiterlijk 9 november 2020 tegemoet
op werkenbij@deseizoenen.org o.v.v. “Roosterplanner”.
Wil je eerst meer informatie voordat je gaat solliciteren, neem dan contact op met
Peter op tel. 06 – 8322 6133.
DESEIZOENEN BESTAAT
UIT 6 LOCATIES:
• DE CORISBERG Heerlen
• ELIVAGAR Roggel
• GENNEP Eindhoven
• BRONLAAK Oploo
• VERDANDI Loenen-Zutphen
• OVERKEMPE Olst
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